Daikin Altherma

Zemeljska
toplotna
črpalka

Geotermalna
energija
> Največja sezonska
učinkovitost po zaslugi naše
tehnologije inverterskih
toplotnih črpalk
> Priročna in prijetno
oblikovana notranja enota
> Zaradi svoje fleksibilnosti
je primerna za uporabo v več
vrstah hiš
> Hitra in preprosta
montaža, vključno z
rezervoarjem za vročo vodo
za domačo uporabo
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Zemeljska
toplotna
črpalka
Daikin Altherma
Vertikalna montaža

Horizontalna montaža

Stoječa enota

Samo za ogrevanje
NOTRANJA ENOTA
Grelna kapaciteta
Poraba
COP

Min.
Naz.
Maks.
Naz.

Barva
Material
Dimenzije
Enota
HeightxWidthxDepth
Teža
Enota
Količina vode
Rezervoar
Izolacija
Heat loss
Zaščita pred korozijo
Prostor za montažo Min.~Max.
Stran za slano vodo Min.~Max.
Obseg delovanja
Ogrevanje
Water side Min.~Max.
Domača vroča voda Water side Min.~Max.
Vrsta
Hladilno sredstvo
Doza
Raven zvočne moči Naz.
Raven jakosti hrupa Naz.
Naziv
Faza
Napajalnik
Frekvenca
Napetost
Tok
Priporočene varovalke

kW
kW
kW
kW

Ohišje

mm
kg
l
kWh/24h
°C
°C
°C
°C
kg
dBA
dBA

Hz
V
A

EGSQH10S18A9W
3.11 (1) / 2.47 (2)
10.2 (1) / 9.29 (2)
13.0 (1) / 11.9 (2)
2.34 (1) / 2.82 (2)
4.35 (1) / 3.29 (2)
Bela
Premazana pločevina
1,732x600x728
210
180
1.36
Anoda
5~30
-5~20
24~60 (toplotna črpalka) / 65 (toplotna črpalka + rezervni grelec)
24~60 (toplotna črpalka)/60 (rezervni grelec)
R-410A
1.8
46
32
9W
3~
50
400
32

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
(2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)

Kaj je zemeljska toplotna črpalka?
Tudi v najbolj mrzlih podnebjih je v tleh prisotna geotermalna energija, z uporabo katere lahko iz globine petih metrov pridobite
dokaj stalno temperaturo 10°C. Ta ujeta energija predstavlja vir toplote, ki jo zemeljska toplotna črpalka, ki tvori osrednji del našega
sistema, izkorišča za ogrevanje.
Z uporabo zemeljske sonde ali površinskega zbiralnika, ki je neposredno pod površino, se v tokokrog črpa mešanica vode/antifriza,
ki ji pravimo »slana voda« in se uporablja kot sredstvo za prenos toplote. Slana voda je nato usmerjena v toplotno črpalko, kjer se
toplota prenese na hladilno sredstvo z nizko ravnjo izhlapevanja za pripravo toplote za ogrevanje in tople vode za dom.

Preprost odgovor na to je: zaradi večje učinkovitosti od toplotne črpalke zrak-voda, kadar se povprečna zimska temperatura v okolju spusti pod 3 °C.
Zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma je zelo stabilen vir grelne moči pri nizkih temperaturah v okolju, pri čemer ni potrebe po uporabi
zunanje enote. To ima dve večji prednosti: montaža je lažja, saj ne vključuje zunanje enote, zaradi česar ni potrebe po povezavah za hladilno sredstvo,
po drugi strani pa ni cikla odmrzovanja, kar poveča celotno raven udobja v notranjosti.
Zaradi visoke učinkovitosti naše inverterske tehnologije zemeljska toplotna črpalka Daikin Altherma nudi vodilno učinkovitost delovanja v primerjavi
z enotami za vklop/izklop, ki predstavljajo večji delež trga.
Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje
Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je vsebino te brošure sestavilo po svojem najboljšem vedenju. Glede
vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljeni, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za
popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez
prehodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno
ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega
prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami družbe Daikin Europe N.V.
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Zakaj bi izbrali zemeljsko toplotno črpalko?

